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Nieuwe bon voor Koffie.

Distributiebescheiden bewaren.

Het Bedrijfschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten
te 's-Gravenhage zal in de loop van de maand Nov.
1949 de uitvoerende werkzaamheden van het in liqui-
datie getreden Centr. Distributiekantoor met betrek-
king tot de distributie van koffie overnemen. Daar
ook de distributie van textiel ten einde is, zullen de
werkzaamheden van het Centr. Distributiekantoor en
van de plaatselijke distributiediensten een einde nemen.
Door het uitvallen van de pi. distributiediensten 1can
vergoeding van op welke wijze dan ook verloren ge-
gane bonkaarten niet meer plaats hebben. Het Bedrijf-
schap voor Granen, Zaden en Peulvruchten zal voor
de koffie-distributie gebruik maken van de bonnen
van de thans in gebruik zijnde, door de distributie-
diensten uitgereikte levensmiddelenkaart. Deze kaarten
(zowel A-, B- als D- kaarten) moeten dus bewaard
worden, aangezien men anders het risico loopt, zich-
zelf blijvend van de distributie van koffie uit te sluiten.
Bijzondere verstrekkingen van koffie aan particulieren,
overheidsinstellingen enz. zullen niet meer gedaan worden.
In aansluiting op de periodieke veertiendaagse bonnen-
aanwijzing is thans voor het tijdvak van 6 t/m 19
November 1949 bon 386 Algemeen van de voedings-
middelenkaart 909 aangewezen voor het kopen van
125 gram koffie. De bon kan op Vrijdag 4 Nov.
worden besteed. De volgende bonaanwijzing zal plaats
hebben over vier weken.

Nieuws voor boer

en boerderij

Landbouwtractoren op verkeerswegen.

Vervoer met meer dan één aanhangwagen in

beperkte mate toegestaan. Aan de mededeling,
dat op grond van het Motor en Rijwielreglement het
gebruik van landbouwtractoren met meer dan één aan-
hangwagen voor wegvervoer is verboden, kan, blijkens
een nadere verklaring van de zijde van het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat worden toegevoegd, dat
dit verbod geen betrekking heeft op trekkers, die zich
voor het vervoer van het bedrijf naar het land en om-
gekeerd op de weg bevinden. In dit geval is het ge-
bruik tractoren met meer dan één aanhangwagen wel
toegestaan, mits deze voertuigen, met inbegrip van de
lading, de breedte van 2,60 mtr. (voor losse veldge-
wassen 3,50 mtr.) en een maximum snelheid van 6 km.
niet overschrijden. Voor de lengte van de aanhang
geldt het maximum van vier wielassen, terwijl het
maximaal toelaatbare gewicht, inclusief de lading, op
6000 kg. is vastgesteld Bovendien geldt voor dit ver-
voer een afstandsbeperking van 5 km. per etmaal.

Een trekker daarentegen, die wordt gebruikt voor
het vervoer van producten naar stapelplaatsen of fabriek
voldoet volgens het Ministerie van Verkeer en Water-
staat niet aan de bestemming, welke aan een landbouw-
tractor moet worden gegeven en valt derhalve onder
de algemene voorschriften, welke voor het wegvervoer
zijn vastgesteld. Deze voorschriften houden een verbod
in tot het voortbewegen met de tractor van meer dan
één aanhangwagen en een maximum-ladingbreedte van
2.40 mtr (voor B-wegen van 2.10 mtr).
In dit geval geldt de genoemde snelheids- en
afstandsbeperking niet. Voorzoveel het verkeers-
belang dit toestaat, is het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat bereid, bij de beoordeling van aanvragen
om ontheffing van het voor het gebruik van tractoren
op Rijkswegen gestelde verbod, met de belangen van
de landbouw rekening te houden.

DE

LICHTZIJ.

Ja, we moeten stroom besparen
En men geeft diverse tips.
Zuinig, zuinig, ook al wonen
Wij in 't landje van Philips.

Zelfs de radio moet zwijgen
Die zo veel te zeggen had.
Maar men moet voor alles wijken,
't Scheelt weer heel wat Kilowatt

Zó veel uur per week geen hot jazz
Ook al lijkt het nu wat saai,
't Is een soort devaluatie
Van een dosis hels lawaai.

D' omroep kan een uurtje tukken
Het is heus nog niet zo dom.
Wil men meer nog gaan besparen
Doe het dan nog anders om.

Twee uur zendtijd, da's voldoende
Ik deed 't als 't van mij afhing.
Als het zó ver eens zou komen
Was dat pas bezuiniging.

Alle gekheid op een stokkie
't Zal wel wennen op de duur.
En er is weer twee uur rust meer
Voor benee- en bovenbuur.

(Nadruk verboden ~

alle rechten voorbehouden)

Vooruitzichten van de veevoedervoorziening.

De talrijke vragen, welke met betrekking tot de onlangs
in werking getreden veevoederregeling naar voren
komen, maken een nadere toelichting van deskundige
zijde noodzakelijk.
In verband hiermee, zal de heer Ir. J. A. P. Franke,
voorzitter van het Bedrijfsschap voor Veevoeder, in
een radiocauserie welke op Maandag 7 November a.s.
van 19.45—19.55 uur via de zender Hilversum l zal
worden uitgezonden, enkele belangrijke aspecten van de
veevoedervoorziening belichten, een en ander in het
kader van de betrokken regeling. In deze uitzending,
welke is voorbereid in samenwerking met de Afdeling
Voorlichting van het Ministerie van Landbouw, Visse-
rij en Voedselvoorziening, zullen nog enkele mede-
delingen worden gedaan in het belang van de dagelijkse
landbouwpractijk. De titel van deze causerie luidt:
„Vooruitzichten van de veevoedervoorziening."

Voederbonnen

Veehouders worden er op attent gemaakt, dat de
voederbonnen van de B-serie per 20 Nov. a.s. hun
geldigheid verliezen. Belanghebbenden dienen dus vóór
deze datum de bonnen bij hun leverancier in te leveren.

De P.B.H, van District 30 en 31.

Plaatselijk Nieuws
Inzegening nieuw kerkorgel. Zondagmiddag werd
na het Lof het nieuwe kerkorgel in de R.K. kerk
plechtig ingezegend. Pastoor Ydema memoreerde, voor-
dat hij overging tot de inwijding, in het kort de
totstandkoming van dit orgel. Met waardering gewaagde
h.j van het doortastende werk door Tijdink en Winters



verricht, om gelden bij de parochianen in te zamelen.
Verder dat om gezondheidsredenen oud-pastoor Ver-
heuvel niet bij de plechtigheid aanwezig kon zijn.
Het orgel is gebouwd door de Firma Pels & Zn te
Alkmaar en werd bespeeld door de 70-jarige Z.Eerw.
Zgl. Heer Dr C. Huigens, o.fr.m. te Den Haag, die
tevens de technische adviezen heeft gegeven tot de
tot standkoming van dit orgel, zoals het nu is.
Gespeeld werden: werken van Bach, Loeillet en Franck,
terwijl als toegift het ragfijne stuk van de Franse
componist Bonnet ,, Het lied van de chrysanten" op
het orgel werd vertolkt.

Burgerlijke Stand van 16 t/m 31 October 1949.

Bevallen: A. Kranebarg-Stegeman, zn ; M. A. G. Bon-
gers-Groot Bruinderink, zn ; F. J. Harmsen-Pelgrum, d:
H. S. J. Seesing-Offenberg, zn.

Ondertrouwd: D. J. Hesselink en J. H. Brinkman.
B. W. Goossens en W. J. G. Melgers.

Gehuwd: G. M. Bruggink en B. Harmsen, A. H. Me-
melink en M. R. Kornegoor, Th. J. Harmsen en A. L.
Gosselink, J. B. Klein Lenderink en H. J. Wolsheimer.

Overleden: Johanna de Gier, oud 46 j., echtgen. van
A. Mullink.

N. T. F. Gedurende de maand October 1.1. werd door
de Ned. Thermo. Chem. Dienst te Nijverdal uit deze
gemeente de cadavers van l koe, l pink, l graskalf,
24 nuchtere kalveren, 19 varkens, 2 schapen en een
geit opgehaald.

Weekmarkt. Op de heden gehouden markt waren
85 biggen aangevoerd. Prijzen 22.50 tot 32.50 gld per
stuk. Matige handel.

Toneelavond Bond voor Staatspensionnering. De
toneelavond van genoemde Bond, welke op Zaterdag
19 Nov. a.s. woxdt gegeven, brengt weer een mooi
programma. De toneelgroep van de Zangver. „Excel-
sior" zal dan een opvoering geven van het prachtige
stuk van Kees Spierings en R. Feenstra „Achter de
wolken schijnt toch de zon", een spel in 3 bedrijven.
De heer H. Wolters, burgemeester van Heerewaarden,
zal de propagande-rede uitspreken. De avond is uit-
sluitend voor leden, gratis toegankelijk. Zij die zich
alsnog als lid opgeven hebben eveneens gratis toegang.
Door het lidmaatschap helpt men de Bond tot ver-
wezenlijking van het premievrij staatspensioen en kan
men bovendien gratis genieten van dit mooie toneelstuk.

Klaproos-collecte. Volgens een adv. in dit nummer
wordt er Dinsdag en Woensdag een collecte gehouden
voor het onderhoud der oorlogsgraven, in ons land.
We wekken allen op deze collecte te steunen, door
Uw bijdrage te storten in een colVecte-bus. En als ge
dan Uw collecte gestort hebt in dé bus dan hebt ge
een daad van piëteit verricht tegenover de helden, die
hun leven lieten op de slagvelden, om ons te bevrij-
den van de bezetter.
Zeer mooi en terecht schrijft dan ook Geert Aaber in
zijn Ballade van de oorlogsgraven deze regels:

Mens, die dit leest, vergeet de doden niet
Gij hebt het leven uit hun handen gekregen
Doordat zij blind zijn, ziet gij zon en regen,
En door hun slaap ontwaakt gij elke morgen,
- Zovelen stierven op ons grondgebied,

Wij moeten voor hun goede graven zorgen.

Er wordt echter ook nog een andere bestemming ge-
geven aan deze collecte en dat is, dat de familieleden
van de oorlogsslachtoffers, uit Canada, Engeland, Ame-
rika, Australië enz. die niet de reis naar Nederland
kunnen betalen, in de gelegenheid gesteld worden een
bijdrage te ontvangen om de graven hunner dierbaren
te bezoeken.

Accordeonver. Zoals bekend bestaan er alhier plan-
nen om te komen tot oprichting van een accordeonver.
Een adv. in dit no. kondigt aan plaats en datum, waar
de liefhebbers van deze muziek zich kunnen vervoegen,
Laten we hopen dat de opkomst van dien aard is, dat
Hengelo een vereniging rijker is geworden en dat we
spoedig kunnen spreken van een Hengelose Accordeon-
vereniging.

Heropening. Heden Zaterdag om 2.30 opent de heer
H. J. Buunk de verbouwde zaak in Modeartikelen
in de Raadhuisstraat. Deze zaak dateert reeds vanaf
1864 en werd tot 1934 gedreven door Bannink-Brink-
greve. Daarna ging de zaak over aan H. J. Buunk.

Zpndagsdiensi doktoren :

Dr Dwars, Dr Buurke en Dr Augustijn

Het is thans een pracht pand geworden, hetgeen onder
architectuur van T. Eggink, Laren, tot stand kwam.
Een sieraad voor de Raadhuisstraat. Het Timmerwerk
werd verricht door A. Kremer. J. Lubbers, metselwerk
B. Besselink smidswerk. Electrische installatie H. A. J.
Besselink en het schilderwerk door G. Lenselink.
Wij feliciteren de heer Buunk met de vernieuwing en
hopen dat ook onder zijn leiding de zaak een evenzo
lange levensduur beschoren mag zijn.

Wit-Gele-Kruis. Onder Voorzitterschap van P.
Smeenk, vergaderde j.l. Zondag de afd. Hengelo-Gld
van het Wit-Gele-Kruis met het bestuur van de afd.
Keyenburg in zaal Maresch. I^a opening op gebruike-
lijke wijze, werd gesproken over de aanstelling van
een tweede wijkzuster, hetgeen om de financiën niet
kon worden uitgevoerd. Om echter het werk van de
wijkzuster te verlichten, werd besloten om voor een
half jaar een auto te huren. Pastoor Alferink sprak
zijn waardermg uit over het vele werk dat de finan-
ciële commissie verricht heeft, maar vindt de resultaten
bedroevend. Om wekelijks de contributie te innen zal
door het Bestuur overwogen worden. De matig bezoch-
te vergadering werd hierna -gesloten.

Giften voor de N.I.W.I.N. In dank ontvangen voor
de Hengelose jongens in Indië, bruiloft Bruggink—
Harmsen f33.26, bruiloft Memelink—Kornegoor f50. —.

30 jaar Burgemeester. Het was feest Dinsdag-
morgen op de Secretarie alhier. Toen herdacht onze
Burgemeester van Hoogstraten het feit dat hij voor
30 jaren het ambt als burgemeester aanvaardde.
Wethouders, raadsleden, secretarie-personeel, groeps-
en postcommandant der rijkspolitie, bode-conciërge en
de brandweercommandant kwamen allen om de jubi-
laris geluk te wensen met deze dag, zulks vergezeld
doen gaan met het aanbieden van geschenken. Zo bood
de heer Arends, namens het gehele Secretarie-personeel
een envelop met inhoud aan om hiervoor een boek-
werk op genealogisch gebied te kopen.
De heer G. Harmsen, commandant van de brandweer,
een prachtige bloemenmand, terwijl de jubilaris in de
loop van de dag, 's middags en 's avonds, tal van ge-
lukwensen en zelfs een serenade van de Muziekver.
,,Concordia" in ontvangst had te nemen.
Deze blijken van medeleven werd door de Burgemees-
ter op hoge prijs gesteld.

Hoe staat Pax 3 er voor.
gesp. gew. gel. verl. punt. voor tegen

Keyenb. Boys 5 5 O O 10 20-5
H. en K. 2 5 4 l O 9 17~8
Doetinchem 3 5 4 0 1 8 31-7
Zelhem 5 3 1 1 7 17-9
S t Joris 2 7 3 0 4 6 16—20
P a x 3 6 2 1 3 5 13-24
Keyenb. Boys 2 5 1 0 4 2 1 1 — 1 8
Doetinchem 4 6 0 1 5 l 10-17
Viod 2 4 0 0 4 0 3—30

Ongeluk. De heer }. Wullink in de Reigersvoort,
kwam dezer dagen met zijn rijwiel met hulpmotor in
botsing met een hond, waardoor hij kwam te vallen.
Voorbijgangers droegen hem naar een dichtsbijzijnde
woning, waar Dr Beems, na onderzoek, oordeelde om
in het ziekenhuis te worden opgenomen. Zijn toestand
is bevredigend.

STEENDEREN.

Bond van plattelandsvrouwen. De plaatselijke afd.
van deze Bond vierde in intiemen kring haar 15 jarig
bestaan onder leiding van de presidente Mevr. Tjeenk-
Willink, die een overzicht gaf van de voornaamste
gebeurtenissen der afd. Namens de leden werd haar
een voorzittershamer aangeboden, daar ze bijna al die
jaren als presidente heeft gefungeerd.
De avond werd verder gevuld door een samenspraak
en het optreden van boerendansers begeleid door de
harmonica. Een en ander werd afgewisseld door decla-
matie. De goed geslaagde avond werd besloten door
een gemeenschappelijke koffietafel.

Keuring van fokmerriën. Bij de alhier gehouden
keuring van l '/2-Ja r- fokmerriën, type Trekpaard, werd

in de rubriek rerriën, geb. na 30 April een A.-premie
toegekend aan ^olie van Schemmink, eig. G. v. Zadel-
hot te Drempt/J3-premie aan Ada van Waaij, eig. J.
Hagens, ToldijkfMarijke van Middelbeek, eig. G. J. Kets
Toldijk; Jannettt van de Roodheuvel, eig. G. H. Rue-
sink, Toldijk; Lmbertha van Emmer, eig. J. H.Uenk,
Emmer; Fernasla van Duchesse, eig. J. Straatman,
Baak. Merriën jeb. vóór l Mei: B premie Cato van
Emmer, eig. JJH. Uenk, Emmer; Florette van Rha,
eig. Gebr. Wifpan, Rha.
C premie: Linavan Schemmink, eig. G. van Zadelhoff,
Drempt; Madame van Emmer, eig A. R. Vleming,
Emmer.

Wat is er deze en de volgende maanden te doen ?
l l Nov. uitvoerig K i n d e r k o o r „Zanglust" Bekveld
16 Nov. Uitvoer o / , in; .>= en Toneel ver. „Excelsior".
19 Nov. ToneelcijtMul Bond voor Staatspensionnering.
23 en 26 Nov. l t voe r ino Mu/ iekver . „Concordia".
30 Nov. Ui tvoer ^ Clir . }nn^ens= en Meisjesclub
1 Der. Ouderav< |d Ds J . L. I ' iersonsrhool „Concordia".
! D r . , l ! i t \ ' o e r i i ' > ,,Soli Deo Ciloria" te Bekvcld.
2 Dec. U i t v o e r i g „Sol i Deo (Gloria" te Hengelo
S en 9 l }

> i . Mu/iekver. „Crescendo"
H Dec. Propagand :td Volksonderwijs
23 I ehr. I : i l in > n meer" van Met Bijh. Gen.

..Concordia".

Rantsoeibon voor koffie aangewezen.

Het Centraa Distributiekantoor deelt mede, dat de
bon met opdruc „BD een rantsoen", welke o.m. wordt
uitgereikt aan Uit Indonesië repatriërende militairen,
is aangewezen als rantsoenbon voor koffie. Deze bon
geeft recht op Het kopen van 125 gram koffie.

Wollen en Katoenen Breigarens
if diverse kleuren

Node- en Manufacturenmagazijn

n. J. BUUNK, v/h Bannink-Brinkgreve

Zaterdag 5 Fovember hopen onze geliefde Ouders

en Grootouders

Lambertus Wilhelmus Harmsen

en

Harmina Esselenbroek

hun 40-jarhe Echtvereniging te herdenken.

Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de

wens van hinne dankbare kinderen, kleinkinderen

en Verloofde.

Hengelo-Gld 3 Nov. 1949.
„Memelink H 49.

Wegens farailie-omstandigheden zal er receptie

gehouden worden op Zaterdag 12 Nov. van

4-5 uur in Hotel Langeler.

De Muziekver. „Concordia" alhier betuigt hier-

mede haar hartelijke dank, aan allen die op

enigerlei wijse hebben medegewerkt om het Fancy-

Fair zo goec mogelijk te doen slagen.

Het mocht een batig saldo boeken van ruim

f 900. — , voorwaar een mooi succes.

Het Bestuur.

Wolier, en gewatteerde dekens
tegen zomerprijs

Mode- en Manufacturenmagazijn

H. J. BUUNK, v/h Bannink-Brinkgreve

Mooie sortering

Fantasie Schorten en Schortenbont
Witte- en Crème-Vitrage

Fa A. JACOBS

Grote Paarden-, Vee-

en Varkensmarkt
(Koldemarkt)

op Woensdag 9 November

te Hengelo-Gld

Marktvereniging Hengelo-Gld

De prijzen voor de Verloting worden op de Kolde-

markt aangekocht, behalve de levende have,

wordt gekocht op de St Nicolaasmarkt.

deze

DAMESHOEDEN
in de nieuwste modellen

Mode- en Manufacturenmagazijn

H. J. BUUNK, v/h Bannink-Brinkgreve

Volop ROZIJNENBROOD
Gaarne vooruit bestellen

Bakkerij G. J. MEENINK

Tevens het adres voor

FIJNE SPECULAAS.

Gevraagd
wegens huwelijk een nette

boerendienstbode
bij A. Hiddink D 99

B. O. G.
afd. Hengelo-Gld

Belangstellenden voor cursus

in Pluimveeteelt kunnen

zich opgeven bij een der

bestuursleden.

Te koop
een paar goede

Voetbalschoenen
maat 38

Adres bureau dezes.

te koop
een z.g.a. nieuwe

jongens winterjas
17-18 jaar

Adres te bevr. bur. dezes.

Te koop

dr. volbl. koe
2e kalf, 6 Nov. a/d telling,

t.b.c.-vrij, met beste melk-

lijsten. J. Groot Roessink

Toverstraat Baak

Kerkdiensten
ZONDAG 6 NOV. 1949

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

10.15 uur Ds Kwint

Veldhoek 9.30 uur Ds P. Hakke-
steegt, pred. te Zelhem

Vrije. Herv. Kerk.

Geen dienst.

Ned. Herv. Kerk Steenderen
9.45 u. Ds A. M. Nortier.

Parochie St. Willibrordus

Zondag vroegmis om 7 u. hoog-
mis om 9.30 u., lof om 4 u. Door
de week H. Mis om 8 u.
Vrijdagavond om 7 u. lof.

Te koop een

Heren-winterjas

z.g.a.n. zonder punten en

een paar

leren laarzen
maat 39

bij G. H. Garritsen,

Banninkstr. 32, Hengelo-G.

Scharen- en

Messenslijperij

„Zutphania"
Geregeld op de

markt te Hengelo

Beleefd aanbevelend

P. de V R I E S
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Te koop

2 r.b. pinken
bij H. J. Tankink,

Keyenburg C 120

Te koop een

r.b. Maalkalf
3 maand oud «

bij W. Ellenkamp,

D 67 Hengelo-Gld.

GELD verkrijgbaar
tegen 3% voor iedereen,
niet beneden f 1500. —.Ge-
makkelijke voorwaarden.
Vraagt inlichtingen
L. Dijkstra Verstolkstraat 31
Leeuwarden.

Te koop een volbl.

dr. Vaars
met melklijsten, t.b.c.-vrije

stal, 18 Febr. a/d telling,
bij A. Stoltenborg,

Wichmond

Te koop een

r.b. dr. maal
12 Nov. a/d telling, t.b.c.-
vrije stal.

G. H. Wolbrink,
D 104 Hengelo-Gld

Te koop een

dr. maal
12 Nov. a/d telling, t.b.c.-vrij

bij J. W. Menkveld,

„Groot Mentink" D 14

Te koop

zware
bij Joh. Tolkamp,

Bekveld Hengelo-Gld

VUURSTEENTJES

FLESJES BENZINE
ARNOLD

Advertenties
v ó ó r

Donderdagmorgen

10 uur



JAPONSTOFFEN
in mode tinten

Mode- en Manufacturanmagazijn

H. J. BUUNK, v/h Bannink-Brinkgreve

ERFHUIS
Notaris van Ballegoijen de Jong te Hengelo-Gld

verkoopt publiek a contant
op Dinsdag 8 Nov. 1949, om 2 uur, in het Café
„de Zon" (Bruggink) aan de Raadhuisstraat te Hen-
gelo-Gld, voor de heer A. W. Weg :
2 koeien, l pink (M.R.IJ.), pi.m. 4000 kg mangels,
2 percelen knollen, pi.m. 500 kg Haverstro, l vracht
hooi en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden.
Bezichtiging l uur vóór de verkoop.
(de knollen op het land in de Bempte).

WINTERJASSEN ontvangen
Fa A. JACOBS

Oprichtings-Vergadering
Hengelose Accordeonvereniging

Alle liefhebbers van Accordeonmuziek wor-

den uitgenodigd ter vergadering te komen op

op Vrijdag 11 November,

des avonds 8 uur, in Feestgebouw ,,Concordia"

te Hengelo-Gld.
C. LINDEMAN
G 497 Gorssel.

KLAPROOS-COLLECTE
ten bate van de oorlogsgraven

op Dinsdag 8 en Woensdag 9

November a.s.

De Burgemeester van Hengelo-Gld maakt bekend

dat op Woensdag 9 November a.s.
(Koldemarkt) de Café's in 't Dorp zullen

gesloten zijn

van 14.30—18.00 uur
Verleende Dansvergunningen zijn geldig tot 23 u.

terwijl Café's die zulks aanvragen, tot 24 uur

geopend mogen blijven.

Ze komen weer de be-

kende WESSELS-SERIE

van L. Penning.

De Leeuw van Modd«r spruit.

De Held van Spionkop.

De Verkenner van Christiaaa
de Wet.

^ De Overwinnaar v. Nooitge-
dacht.

De Kolonist van Zuid-West-
Afrika.

Elk deel vormt een afzonderlijk verhaal uit de

Zuid-Afrikaanse Boerenoorlog van 1899-1902

l 2.90 per deel.

Boekhandel ARNOLD

I V
Het Kinderzangkoor „Zangfust

BEKVELD

houdt haar Jaarlijkse Uitvoering op Vrijdag

11 November a.s. in de school.

Om 7 uur precies voeren de kinderen op

„Het Gouden Kleedje"

Medewerking wordt verleent door „Tacamudio"

uit Oosseld.

Opgevoerd wordt het blijspel:

„Pa strijkt de vlag"

Aanvang 7 uur Entree 70 cent

Kaarten verkrijgbaar bij de leden en voor zover

nog beschikbaar aan de zaal.
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r\ ij delen aan de ingezetenen van Slengelo en Omstreken

mede, dat wij onze winkelruimte door verbouwing

hebben kunnen vergroten.

«-/Vtf onze zaak over meer ruimte beschikt, hebben

wij onze collectie goederen aanmerkelijk kunnen uit-

breiden en zullen Uw bezoek aan onze nieuwe

winkel zeer op prijs stellen.

Heropening Zaterdagmiddag

5 November n.m. 2.30 uur.

H. J. BUUNK,
v/h Bannink-Brinkgre^
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H,H, Landbouwers
Eindelijk de gehele vrije
handel. De levering Centrale
is afgelopen. Dus verkoopt
uw kalveren aan

JAAP MEIJERS.

Tevens het adres voor

Wrak Vee.

Tel. 352.

Te koop of te ruil

voor gust vee, een

wende Pinkmaal
t.b.c.-vrij

bij H. Langeler, Noordink

Te koop twee

dr. Varkens

half Nov. aan de telling,

bij F. Eringhfeld B 47


